
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 21.11.2018                       м. Бурштин                                               № 552 

 

 

Про заходи у зв’язку з 

85-ми роковинами Голодомору  

1932-1933 років в Україні – 

Геноциду Українського народу 

 

На виконання Указу Президента України від 26.11.2016 №523/2016 «Про заходи у 

зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського 

народу», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 550-р «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2018 роки у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 

1932-1933 років в України», розпорядження Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації від 02.10.2018 №579 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 

1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу» та з метою гідного вшанування 

жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, вчиненого тоталітарним репресивним 

сталінським режимом, а також голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні, 

забезпечення належної організації та проведення в місті у 2018 році заходів у зв’язку із 85-

ми роковинами Голодомору: 

 

1. Затвердити план заходів у зв’язку з  85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років 

в Україні – Геноциду Українського народу (додається). 

 

2. Начальникам структурних підрозділів Бурштинської міської ради забезпечити 

виконання запланованих заходів. 

 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця – організаційний відділ (Л.Янків). 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу 

 

 

       Міський голова                                                                  Роксолана Джура                                                                                             

                                                                                  



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                                    №552 від 21.11.2018 року 

 

План заходів у зв’язку з 85-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду Українського народу 

 

1. Забезпечити проведення в місті за участю представників органу місцевого 

самоврядування, духовенства, громадськості жалобних заходів у зв’язку з 85-ми 

роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду Українського 

народу:  

- Панахида за жертвами Голодомору, загальнонаціональна хвилина мовчання 

біля каплиці Пресвятої Богородиці у меморіальному сквері «Загиблих воїнів»  

 Духовенство міста 

Відділ культури, туризму і     

зовнішніх зв’язків 

24 листопада 2018 року 

 

- Вистава  «Останнє кохання»  

ГО «Молода Просвіта       

Прикарпаття» 

БК ім. Т.Шевченка 

24 листопада 2018 року 

ПК «Прометей» 

26 листопада 2018 року 

 

2. Забезпечити приспущення державних прапорів України на адміністративних 

будівлях, установ, навчальних закладів міста, обмеження проведення 

розважальних заходів, внесення відповідних змін до програми радіо та 

телебачення. 

Керівникам установ, організацій, 

КП «Житловик» 

24 листопада 2018 року 

 

3. У загальноосвітніх закладах міста провести виховні години, години спілкування, 

вечори пам’яті із висвітленням руйнівних наслідків однієї з найбільших трагедій 

Української історії-геноциду Українського народу. 

Відділ освіти і науки 

Бурштинської міської ради 

листопад 2018 року 

 

4. Провести тематичні заходи у бібліотеках міста, розгорнути виставки публікацій, 

матеріалів про трагічні сторінки Голодомору 1932-1933 роки. 



Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

листопад 2018 року 

 

5. Головному спеціалісту з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи Чопику М.О. звернутись до Галицького РВУМВС щодо 

забезпечення громадського порядку під час проведення заходів.  

Галицького РВУМВС 

24 листопада 2018 року 

 

6. Забезпечити належний медичний супровід під час проведення заходів. 

КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня»  

24 листопада 2018 року 

 

7. Забезпечити широке висвітлення на офіційному сайті Бурштинської міської ради 

інформації про хід підготовки та проведення заходів у зв’язку з 85-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду Українського народу.  

Організаційний відділ 

листопад 2018 року  

 

8. Забезпечити виконання робіт з упорядкування території міста, пам’ятників, 

пам’ятних знаків, де проходитимуть поминальні заходи. 

КП «Житловик» 

23-24 листопада 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 


